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Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege cu 

privire la Curtea Supremă de Justiție. 

 

 

Prim-ministru       

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiției 



Proiect 

  

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

  

 

L E G E 

cu privire la Curtea Supremă de Justiție 

  

 

În scopul sporirii integrității și profesionalismului judecătorilor Curții Supreme 

de Justiție, precum și în vederea fortificării rolului Curții Supreme de Justiție, 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

  

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Articolul 1. Obiectul legii 

(1) Prezenta lege reglementează rolul și atribuțiile Curții Supreme de Justiție, 

procedura de examinare a demersului în interesul legii, modul de selectare și numire 

a judecătorilor și a președintelui și vicepreședintelui Curții, organizarea internă a 

Curții. 

(2) Activitatea și organizarea Curții Supreme de Justiție este reglementată de 

Constituția Republicii Moldova, de Legea nr. 514/1995 privind organizarea 

judecătorească, Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului, de prezenta 

lege și de alte acte normative.  

 

Articolul 2. Curtea Supremă de Justiție 

(1) Curtea Supremă de Justiție este instanța judecătorească supremă din 

Republica Moldova.  

(2) Curtea Supremă de Justiție asigură: 

a) interpretarea și aplicarea uniformă a legislațieiîn sistemul justiției; 

b) examinarea în calitate de primă instanță a categoriilor de cauze stabilite de 

lege; 

c) examinarea în calitate de instanță de recurs a cauzelor cu cea mai mare 

importanță socială și juridică, precum și asupra celor care relevă încălcări deosebit 

de grave ale legii și ale drepturilor omului; 

d) sesizarea Curții Constituționale privind examinarea excepției de 

neconstituționalitate a actelor juridice care rezultă din cauze penale, civile, 

contravenționale sau administrative concrete; 

e) soluţionarea cererilor de revizuire a cauzelor în urma pronunţării unei 

hotărîri de condamnare a Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului; 

f)  soluționarea altor tipuri de cereri, în cazurile prevăzute de lege.   

 



Articolul 3. Atribuțiile Curții Supreme de Justiție în domeniul asigurării 

aplicării uniforme a legislației 

În domeniul asigurării interpretării și aplicării uniforme a legislației, Curtea 

Supremă de Justiție: 

a) elaborează recomandări rezultate din activitatea de generalizare a practicii 

judiciare; 

b) elaborează, aprobă și publică ghiduri cu privire la aplicarea legislației 

procesuale, la individualizarea pedepsei penale și sancțiunilor contravenționale; 

c) emite, la solicitarea instanțelor judecătorești, avize consultative cu privire la 

aplicarea legislației; 

d) decide asupra demersului în interesul legii;  

e) întreprinde alte măsuri necesare pentru uniformizarea procesului de aplicare 

a legislației, prevăzute în Regulamentul Curții Supreme de Justiție. 

 

Articolul 4. Generalizarea practicii judiciare și elaborarea ghidurilor cu privire 

la aplicarea legislației 

(1) Recomandările privind generalizarea practicii judiciare și ghidurile cu 

privire la aplicarea legislației procesuale și individualizarea pedepsei penale se 

elaborează și se publică pe pagina web oficială a Curții Supreme de Justiție. 

(2) Modul de elaborare a recomandărilor și ghidurilor menționate la alin. (1) se 

stabilește în Regulamentul Curții Supreme de Justiție. 

 

Articolul 5. Demersul în interesul legii 

(1) Președintele Curții Supreme de Justiție, Președinții Curților de apel, 

Procurorul General, Președintele Uniunii Avocaților sau 3 judecători ai Curții pot 

cere Curții Supreme de Justiție să se pronunțe asupra problemelor de drept care prin 

hotărâri irevocabile au fost soluționate diferit de către instanțele judecătorești. 

(2) În demersul în interesul legii se menționează hotărârile judecătorești 

irevocabile din care rezultă că problema de drept a fost soluționată diferit. 

(3) Admisibilitatea demersului în interesul legii se examinează de un complet 

de 5 judecători ai Curții Supreme de Justiție. Demersul în interesul legii este declarat 

admisibil dacă soluțiile diferite reprezintă o discrepanță evidentă în interpretarea sau 

aplicarea legislației. 

(4) Demersul în interesul legii declarat admisibil se examinează în ședință 

publică de un complet de 11 judecători ai Curții Supreme de Justiție. La ședință sunt 

invitați pentru prezentarea poziției autorul demersului în interesul legii și alți subiecți 

vizați direct prin problema de drept examinată. La necesitate, chestiunea expusă în 

demersul în interesul legii se examinează la Consiliul Științific Consultativ. 

(5)  Completul de 11 judecători ai Curții Supreme de Justiție emite o hotărâre 

motivată în care explică modul de interpretare sau aplicare a legii în viitor. Hotărârea 

este semnată de președintele completului. 

(6) Din momentul pronunțării, hotărârea adoptată cu privire la examinarea 

demersului în interesul legii este obligatorie, însă nu are efect asupra cauzelor 

soluționate irevocabil. Hotărîrea adoptată cu privire la examinarea demersului în 

interesul legii se face publică. 



Capitolul II 

JUDECĂTORII ȘI ORGANIZAREA INTERNĂ  

A CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE 

  

Articolul 6. Componența și organizarea internă a Curții Supreme de Justiție 

(1) Curtea Supremă de Justiție are 20 de judecători. 

(2) Curtea Supreme de Justiție este condusă de Președinte, care este asistat de 

un vicepreședinte.  

(3) Modul de organizare internă a Curții Supreme de Justiție este stabilit de 

prezenta lege și de Regulamentul său, aprobat de către Plenul Curții Supreme de 

Justiție.  

 

Articolul 7. Judecătorii Curții Supreme de Justiție 

(1) Judecătorii Curții Supreme de Justiție sunt numiți după cum urmează: 

a) cel puțin 13 judecători din rândul judecătorilor; 

b) cel mult 7 judecători din rândul avocaților, procurorilor sau profesorilor 

universitari în domeniul dreptului. 

(2) Poate deveni judecător al Curții Supreme de Justiție persoana care: 

1) întrunește condițiile din art. 6 alin. (1) lit. a), b), d)-f) din Legea nr. 

544/1995 cu privire la statutul judecătorului; 

2) are cel puțin una din următoarele experiențe: 

a) 8 ani efectiv lucrați în calitate de judecător; 

b) 6 ani efectiv lucrați în calitate de judecător al Curții Constituționale sau al 

Curții Europene pentru Drepturile Omului; 

c) 10 ani efectiv lucrați în calitate de avocat, procuror sau profesor universitar 

în domeniul dreptului; 

3) are calitățile și abilitățile profesionale necesare pentru accederea în funcția 

de judecător al Curții Supreme de Justiție, stabilite la alin. (3); 

(3) Judecătorul Curții Supreme de Justiție este selectat în bază de merit, în urma 

unui concurs public. Modul de organizare a concursului și de selectare a candidaților 

este stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii. Candidații sunt evaluați de către 

Consiliul Superior al Magistraturii în baza calităților și abilităților profesionale, 

inclusiv: 

a) capacitatea de a înțelege și a analiza situațiile juridice complexe;  

b) claritatea exprimării scrise și verbale; 

c) abilitatea de a lucra în echipă și de a respecta opiniile colegilor, precum și 

de a le contesta și dezbate în mod constructiv; 

d) abilitatea de a lucra în situații care implică stres și de a realiza sarcinile cu 

promptitudine; 

e) experiența de muncă a candidatului; 

f) viziunea privind rolul Curții Supreme de Justiție în dezvoltarea dreptului.  

(4) Judecătorul Curții Supreme de Justiție este propus spre numire de către 

Consiliul Superior al Magistraturii și numit în funcție de către Președintele 

Republicii Moldova în termen de 30 de zile de la primirea propunerii. Dacă este 

necesară o examinare suplimentară a dosarului candidatului sau a informației 



deținute de o autoritate publică despre candidatul respectiv, acest termen poate fi 

prelungit cu 15 zile. 

(5) Dacă există suspiciuni privind incompatibilitatea candidatului cu funcția de 

judecător al Curții Supreme de Justiție sau de încălcare a procedurii de selectare, 

Președintele Republicii Moldova refuză motivat numirea și informează Consiliul 

Superior al Magistraturii. La propunerea repetată a Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru care au votat cel puțin 2/3 din membrii Consiliului aflați în 

exercițiul funcției, Președintele Republicii Moldova emite decretul privind numirea 

în funcție a judecătorului Curții Supreme de Justiție. 

(6) Judecătorul Curții Supreme de Justiție își începe activitatea din ziua 

indicată în decretul de numire în funcție.  

(7) Judecătorul Curții Supreme de Justiție își exercită funcția până la atingerea 

vîrstei de 65 de ani. În vederea asigurării bunei funcționări a Curții Supreme de 

Justiție, concursul pentru selectarea candidaților la funcțiile vacante de judecător al 

Curții Supreme de Justiție se anunță cu cel puțin 3 luni înainte de survenirea vacanței 

funcției respective.  

 

Articolul 8. Plenul Curții Supreme de Justiție 

(1) Plenul Curții Supreme de Justiție este compus din toți judecătorii Curții 

aflați în exercițiul funcției. Ședințele Plenului Curții Supreme de Justiție sunt 

conduse de către Președintele Curții. 

(2) Plenul Curții Supreme de Justiție se convoacă ori de cîte ori este necesar, 

dar nu mai rar decît o dată în trimestru, în modul stabilit în Regulamentul Curții 

Supreme de Justiție. Plenul este convocat în ședințe extraordinare de către 

Președintele Curții, din proprie inițiativă, sau la cererea a cel puțin 5 judecători ai 

Curții Supreme de Justiție.  

(3) Plenul Curții Supreme de Justiție este deliberativ dacă la ședință participă 

cel puțin 2/3 din judecătorii Curții Supreme de Justiție aflați în exercițiul funcției. 

Plenul adoptă hotărîri cu votul majorității simple a judecătorilor prezenți, care sunt 

semnate de președintele ședinței și de către Secretarul general sau Secretarul general 

adjunct al Curții. 

(4)  Plenul Curții Supreme de Justiție are următoarele atribuții: 

a) aprobă Regulamentul Curții Supreme de Justiție; 

b) aprobă organigrama Secretariatului Curții Supreme de Justiție; 

c) decide asupra specializării judecătorilor Curții Supreme de Justiție; 

d) stabilește anual componența completelor de judecată și categoriile de cauze 

examinate de acestea; 

e) după caz, constituie colegii conform categoriilor de cauze și determină 

durata activității acestora; 

f) aprobă proiectul bugetului și planul de activitate al Curții Supreme de 

Justiție;  

g) confirmă componența Consiliului Științific Consultativ; 

h) aprobă ghidurile cu privire la aplicarea legislației procesuale, la 

individualizarea pedepsei penale și sancțiunilor contravenționale; 

i) aprobă vestimentația judecătorilor Curții; 



j) aprobă raportul de activitate al Curții Supreme de Justiție și al Consiliului 

Științific Consultativ; 

k) are alte atribuții stabilite de lege.   

(5) Hotărîrile Plenului Curții Supreme de Justițe cu privire la administrarea 

instanței sunt obligatorii pentru toți judecătorii și angajații Curții.  

(6) Ședințele Plenului Curții Supreme de Justiție sunt publice. Plenul poate 

decide motivat ca ședința, sau o parte din ea, să se desfășoare în ședință închisă. 

(7) Ședințele Plenului Curții Supreme de Justiție se desfășoară cu prezența 

judecătorilor Curții sau prin intermediul mijloacelor electronice. Modul de 

desfășurare a ședințelor Plenului Curții Supreme de Justiție prin intermediul 

mijloacelor electronice se stabilește prin Regulamentul Curții Supreme de Justiție. 

  

Articolul 9.  Președintele și vicepreședintele Curții Supreme de Justiție 

(1) Președintele Curții Supreme de Justiție este selectat din rîndul judecătorilor 

săi în bază de concurs, potrivit art. 9 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul 

judecătorului și Legii nr. 154/2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și 

cariera judecătorilor.   

(2) Candidații pentru funcția de președinte și vicepreședinte al Curții sunt 

identificați de către Plenul Curții Supreme de Justiție. Plenul Curții Supreme de 

Justiție propune Consiliului Superior al Magistraturii candidații care, în urma votului 

secret, au obținut cel puțin 5 voturi. 

(3) Modul de organizare a concursului și de selectare a candidaților este stabilit 

de Consiliul Superior al Magistraturii. Candidații sunt evaluați de către Consiliul 

Superior al Magistraturii în baza următoarelor criterii: 

a) capacitatea de a reprezenta eficient Curtea Supremă de Justiție; 

b) abilități de a conduce activitatea Curții Supreme de Justiție și de a coordona 

activitatea judecătorilor; 

c) viziunea privind perfecționarea activității Curții Supreme de Justiție.    

(4) Președintele este numit în funcție pentru un mandat de 4 ani. Aceeași 

persoană poate fi președinte al Curții Supreme de Justiție cel mult 2 mandate 

succesive.  

(5) Președintele Curții Supreme de Justiție are următoarele atribuții: 

a) coordonează activitatea judecătorilor pentru a asigura judecarea cauzelor în 

termen rezonabil;  

b) coordonează activitatea Secretarului general și Secretarului general adjunct 

al Curții Supreme de Justiție; 

c) reprezintă Curtea Supremă de Justiție în relațiile cu alte autorități și instituții 

publice, atît din țară, cît și de peste hotare; 

d) convoacă Plenul Curții Supreme de Justiție în modul stabilit la art. 8 alin. 

(2);  

e) numește, în baza rezultatelor concursului public, Secretarul general și 

Secretarul general adjunct ai Curții; 

f) numeşte în funcţie funcţionarii publici, modifică, suspendă şi încetează, în 

condiţiile legii, raporturile de serviciu ale acestora, angajează, modifică, suspendă şi 



încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al secretariatului Curţii 

Supreme de Justiție; 

g) asigură gestionarea finanțelor publice și administrarea patrimoniului public, 

în conformitate cu principiile bunei guvernări; 

h) prezintă Plenului Curții Supreme de Justiție proiectul bugetului anual; 

i) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Curții Supreme de Justiție.   

(6) În cazul vacanței funcției de președinte al Curții Supreme de Justiție sau a 

lipsei motivate a acestuia, atribuțiile președintelui sunt exercitate de către 

vicepreședintele Curții Supreme de Justiție. Prevederile prezentului articol se aplică 

în mod corespunzător și vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție. Atribuțiile 

vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție sunt stabilite în Regulamentul Curții 

Supreme de Justiție. 

(7) În cazul lipsei sau vacanței funcției de președinte și de vicepreședinte al 

Curții Supreme de Justiție, atribuțiile de președinte al Curții Supreme de Justiție sunt 

exercitate de către unul dintre judecătorii Curții Supreme de Justiție, desemnat de 

Consiliul Superior al Magistraturii. 

  

Articolul 10. Secretariatul Curții Supreme de Justiție 

(1)  Activitatea organizatorică și administrativă a Curții Supreme de Justiție 

este asigurată de către Secretariatul Curții Supreme de Justiție, cu un efectiv-limită 

de 150 unități. 

(2) Secretariatul Curții Supreme de Justiție este constituit din grefă și 

subdiviziunea administrativă care funcționează în conformitate cu Regulamentul 

Curții Supreme de Justiție.  

(3) Grefa Curții Supreme de Justiție asistă judecătorii la exercitarea funcțiilor 

lor și include subdiviziuni ale asistenților judiciari, subdviziuni pentru analiza, 

sistematizarea şi unificarea practicii judiciare, subdiviziuni pentru documentarea şi 

asigurarea desfăşurării procesului judiciar care sunt stabilite în Regulamentul Curții. 

Grefa este compusă din funcționari publici. 

(4) Activitatea Secretariatului Curții Supreme de Justiție în general, inclusiv și 

cea a Grefei, este coordonată de către Secretarul general al Curții. Secretarul general 

facilitează uniformizarea practicii Curții Supreme de Justiție și generalizarea 

practicii judecătorești. Alte atribuții ale Secretarului general sunt stabilite de 

prezenta lege și de Regulamentul Curții Supreme de Justiție. 

(5) Subdiviziunea administrativă asigură organizatoric funcționarea Curții 

Supreme de Justiție. Structura subdiviziunii administrative este stabilită în 

Regulamentul Curții Supreme de Justiție. Subdiviziunea administrativă este 

compusă din funcționari publici și din personal contractual. 

(6) Activitatea subdiviziunii administrative este coordonată de către Secretarul 

general adjunct al Curții, atribuțiile căruia sunt stabilite în Regulamentul Curții 

Supreme de Justiție. 

(7) Structura Secretariatului Curții Supreme de Justiție se aprobă de către 

Plenul Curții Supreme de Justiție, la propunerea Secretarului general al Curții. 

  

 



Articolul 11. Bugetul Curții Supreme de Justiție 

Bugetul Curții Supreme de Justiție este parte integrantă a bugetului instanțelor 

judecătorești și se elaborează și se administrează în conformitate cu principiile, 

regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181/2014. Proiectul bugetului Curții Supreme de Justiție este 

transmis Consiliului Superior al Magistraturii după aprobare.  

 

Articolul 12. Ținuta vestimentară a judecătorilor Curții Supreme de Justiție 

(1) În exercițiul funcției judecătorii Curții Supreme de Justiție poartă mantii și 

insigne cu imaginea Stemei de Stat. Mantiile și insignele se eliberează gratuit. 

Modelul ținutei vestimentare este aprobat de Plenul Curții Supreme de Justiție. 

 

Capitolul III 

EVALUAREA EXTRAORDINARĂ A JUDECĂTORILOR  

CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE 

 

Articolul 13. Subiecții evaluării extraordinare 

(1) În condițiile prezentei legi sunt evaluați extraordinar: 

a) judecătorii Curții Supreme de Justiție în funcție la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, inclusiv cei suspendați; 

b)  candidații la funcțiile vacante de judecători ai Curții Supreme de Justiție. 

(2) Prin derogare de la alin. (1) lit. a), nu sunt supuși evaluării judecătorii Curții 

Supreme de Justiție care depun cerere de demisie în termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi. Cererile sunt examinate de către Consiliul 

Superior al Magistraturii în cel mult două săptămâni de la depunere. De la data 

depunerii cererii de demisie, judecătorul respectiv al Curții Supreme de Justiție nu 

participă la adoptarea actelor judecătorești de dispoziție.  

(3) Candidații pentru funcțiile de judecători ai Curții Supreme de Justiție sunt 

evaluați în modul stabilit de prezenta lege, de către Comisia de evaluare, constituită 

conform Legii nr. 26/2022 și propuși Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

participare la concurs în condițiile legii. 

(4) Curtea Supremă de Justiție, în componența prevăzută de prezenta lege, își 

începe activitatea la 1 iunie 2023.  

 

Articolul 14. Etapele evaluării extraordinare a judecătorilor Curții Supreme de 

Justiție 

Evaluarea extraordinară a subiecților stabiliți la art. 13 se efectuează conform 

următoarelor etape: 

a) evaluarea integrității etice și financiare; 

b) evaluarea profesionalismului. 

 

Articolul 15. Procedura de evaluare a integrității etice și financiare  a 

judecătorilor Curții Supreme de Justiție  

https://weblex.md/item/view/id/8b76e658415a320430fd97a5c52ac638
https://weblex.md/item/view/id/8b76e658415a320430fd97a5c52ac638


(1) Evaluarea integrității etice și financiare a subiecților indicați în art. 13 este 

efectuată de Comisia de evaluare, constituită conform Legii nr. 26/2022 (în 

continuare – Comisia de evaluare).  

(2) Evaluarea integrității etice și financiare are loc conform criteriilor și 

procedurii reglementate în Legea nr. nr. 26/ 2022, în măsura în care prevederile 

acesteia nu contravin prevederilor prezentei legi. 

(3) Ca urmare a evaluării, Comisia de evaluare emite o decizie motivată în care 

menționează dacă judecătorul a promovat sau nu evaluarea integrității. 

(4) Decizia Comisiei de evaluare cu privire la eșuarea evaluării integrității etice 

și financiare constituie temei pentru: 

1) suspendarea de drept din funcție a judecătorului pînă la emiterea actului 

definitiv privind eșuarea sau promovarea evaluării extraordinare a integrității etice 

și financiare; 

2) pierderea dreptului la indemnizația unică de concediere, prevăzută la art. 26 

alin. (3) din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului; 

3) pierderea dreptului la pensia pentru vechime în muncă, stabilită în condițiile 

art. 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului, cu menținerea 

pensiei generale pentru limita de vîrstă, conform condiţiilor generale stabilite de 

Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de 

stat; 

4) lipsirea judecătorului evaluat de dreptul de a exercita funcția de judecător, 

profesia de avocat, notar, administrator autorizat, executor judecătoresc, precum și 

de a fi angajat în serviciul public timp de 10 ani din data rămînerii definitive a 

deciziei Comisiei de evaluare. 

(5) Decizia Comisiei de evaluare se transmite Consiliului Superior al 

Magistraturii și judecătorului evaluat prin poșta electronică și se publică pe pagina 

web oficială a Comisiei de evaluare. 

 

Articolul 16. Contestarea deciziei cu privire la eșuarea evaluării integrității 

etice și financiare a judecătorului Curții Supreme de Justiție 

(1) Decizia Comisiei de evaluare cu privire la eșuarea evaluării integrității etice 

și financiare poate fi contestată la Consiliul Superior al Magistraturii de către 

judecătorul evaluat în termen de 5 zile de la data pronunțării deciziei motivate, fără 

respectarea procedurii prealabile. Contestația se depune la Comisia de evaluare.  

(2) Consiliul Superior al Magistraturii examinează contestația în cel mult 15 

zile de la recepționarea acesteia. Contestația este examinată în ședință publică, iar 

judecătorului și Comisiei de evaluare îi este oferit dreptul să își prezinte poziția.  

(3) Prin hotărâre motivată, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă una 

dintre următoarele soluții pe marginea contestației: 

a) respinge contestația; 

b) admite contestația, anulează decizia Comisiei de evaluare și dispune reluarea 

de către aceasta a procedurii de evaluare, în cazul stabilirii unor circumstanțe care 

puteau determina promovarea evaluării. 

(4) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anularea 

deciziei Comisiei de evaluarea se consideră adoptată dacă pentru aceasta au votat 



2/3 din membrii Consiliului care se află în exercițiul funcției. În cazul neîntrunirii 

cvorumului menționat, contestația se consideră respinsă. 

(5) În cazul necontestării deciziei Comisiei de evaluare cu privire la eșuarea 

evaluării integrității etice  și financiare în termenul stabilit la alin. (1) sau a 

respingerii de către Consiliul Superior al Magistraturii a contestației împotriva 

acestei decizii, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, în modul stabilit de lege, 

eliberarea din funcție a judecătorului evaluat. 

 

Articolul 17. Procedura de evaluare a profesionalismului judecătorilor Curții 

Supreme de Justiție 

(1) Consiliul Superior al Magistraturii evaluează profesionalismul 

judecătorului Curții Supreme de Justiție doar dacă acesta a promovat evaluarea 

integrității etice și financiare. 

(2) Evaluarea profesionalismului judecătorilor Curții Supreme de Justiție 

constă în verificarea corespunderii acestora cu rigorile profesionale minime cu care 

ar trebui să corespundă un judecător al Curții Supreme de Justiție, prevăzute în art. 

7 alin.(2). 

(3) Profesionalismul judecătorului Curții Supreme de Justiție se evaluează de 

către colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în modul stabilit în Legea 

nr. 154/2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor. 

(4) Ca urmare a evaluării profesionalismului, Consiliul Superior al 

Magistraturii emite o hotărîre motivată privind promovarea sau eșuarea evaluării 

profesionalismului judecătorului Curții Supreme de Justiție. 

(5) Consiliul Superior al Magistraturii expediază hotărîrea motivată 

judecătorului evaluat prin poșta electronică și o publică pe pagina sa web oficială. 

(6) Judecătorul care a promovat evaluarea extraordinară a profesionalismului 

își continuă activitatea în cadrul Curții Supreme de Justiție, în limita funcțiilor de 

judecător disponibile. 

(7) Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la eșuarea 

evaluării extraordinare a profesionalismului produce următoarele efecte cumulative, 

din data emiterii: 

a) judecătorul evaluat nu poate emite acte judecătorești de dispoziție în calitate 

de judecător al Curții Supreme de Justiție; 

b) judecătorul evaluat este suspendat de drept din funcție; 

c) judecătorul evaluat urmează cursurile speciale de formare continuă în cadrul 

Institutului Național al Justiției. 

(8) Judecătorul care a urmat cursul special de formare continuă este evaluat de 

către Colegiul de evaluare, în modul prevăzut de art. 13 alin. (4) lit. e) din Lega nr. 

154/2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și carierea judecătorilor. 

Judecătorul care a susținut evaluarea performanțelor, continuă activitatea în cadrul 

Curții Supreme de Justiție. În cazul lipsei funcțiilor vacante, acestuia i se propune 

transferul în una din funcțiile de judecător vacante din alte instanțe judecătorești, la 

alegerea sa, în conformitate cu art. 20 alin. (5) din Legea nr. 544/1995 cu privire la 

statutul judecătorului.  

 



Articolul 18. Contestarea hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii 

(1) Prin derogare de la prevederile Codului administrativ, Hotărîrile 

Consiliului Superior al Magistraturii prevăzute la art. 16 alin. (3) și art. 17 alin. (4) 

pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiție. Contestația se depune la Consiliul 

Superior al Magistraturii, care în termen de 3 zile este expediată Curții Supreme de 

Justiție. 

(2) Contestația se examinează de un complet de contestare, format din 3 

judecători ai Curții Supreme de Justiție. 

(3) Completul de contestare este format de către Președintele Curții Supreme 

de Justiție din primii 3 judecători ai Curții Supreme de Justiție care au promovat 

evaluarea extraordinară prevăzută de prezenta lege. 

(4) În cazul în care numărul judecătorilor Curții Supreme de Justiție care au 

promovat evaluarea extraordinară este insuficient pentru formarea completului de 

contestare, numărul acestora va fi suplinit cu numărul corespunzător al judecătorilor 

selectați din rîndul candidaților non-judecători, indicați la art. 7 alin. (1) lit. b). 

 

Articolul 19. Transferul judecătorilor Curții Supreme de Justiției care au 

promovat evaluarea extraordinară 

(1) Dacă numărul judecătorilor Curții Supreme de Justiție, care au promovat 

evaluarea extraordinară depășește numărul de 20 de funcții de judecători, Consiliul 

Superior al Magistraturii selectează judecătorii care vor continua activitatea în 

Curtea Supremă de Justiție și judecătorii cărora li se va propune transferul în alte 

instanțe judecătorești în conformitate cu art. 20 alin. (5) din Legea nr. 544/1995 cu 

privire la statutul judecătorului.  

(2) În procesul de selectare a judecătorilor, prevăzută la alin. (1), prioritate au 

judecătorii cu rezultatele cele mai bune obținute urmare a verificării 

profesionalismului iar, în cazul rezultatelor egale, cei cu experiență de muncă mai 

mare în sistemul judecătoresc. 

(3) Judecătorului transferat în conformitate cu alin. (1) i se păstrează salariul 

de judecător al Curții Supreme de Justiție. 

 

Articolul 20. Evaluarea candidaților pentru funcția de judecător al Curții 

Supreme de Justiție  

(1) Concursul pentru funcțiile de judecător al Curții Supreme de Justiție, 

indicate la art. 6 alin. (1), este anunțat de Consiliul Superior al Magistraturii odată 

cu survenirea vacanței acestora.   

(2) Dosarele candidaților sunt depuse la Consiliul Superior al Magistraturii în 

termen de 30 zile de la data anunțării concursului și sunt transmise Comisiei de 

evaluare în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.  

(3) Prevederile prezentei legi, referitoare la procedura evaluării extraordinare 

a judecătorilor Curții Supreme de Justiție se aplică și candidaților la funcția de 

judecător al Curții Supreme de Justiție în mod corespunzător.  

 

 

 



Articolul 21. Remunerarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție  

(1) Judecătorii Curții Supreme de Justiție care au promovat evaluarea 

integrității și a profesionalismului prevăzută la art. 14, precum și cei care au fost 

numiți conform procedurii prevăzute la art. 19, sunt remunerați cu dublul salariului 

de bază al judecătorului Curții Supreme de Justiție cu vechimea în muncă în funcția 

de judecător de peste 16 ani, care se achită din data emiterii hotărîrii Consiliului 

Superior al Magistraturii privind promovarea evaluării extraordinare a 

profesionalismului. 

(2) Președintele și, respectiv, vicepreședintele Curții Supreme de Justiție 

numiți conform prezentei legi sunt remunerați cu dublul salariului de bază al 

președintelui și, respectiv, vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție. 

 

 

Capitolul IV 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Articolul 22. Dispoziții finale 

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iunie 2023, cu excepția art. 10 alin. (1) în 

partea ce ține de efectivul-limită și art.21 alin.(1) care vor intra în vigoare la 1 

ianuarie 2024, precum și a capitolului III, care intră în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial. La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 789/1996 cu 

privire la Curtea Supremă de Justiție se abrogă. 

 (2) În termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, Guvernul va prezenta Parlamentului propuneri pentru 

aducerea legislației în conformitate cu prezenta lege; 

 (3) De la intrarea în vigoare a capitolului III, Consiliul Superior al 

Magistraturii: 

a) în termen de 15 zile va anunța concurs pentru suplinirea funcțiilor de 

judecător al Curții Supreme de Justiție din rândul avocaților, procurorilor și  

profesorilor universitari în domeniul dreptului; 

b) în termen de 2 luni va anunța concurs pentru suplinirea funcțiilor de 

judecător al Curții Supreme de Justiție din rândul judecătorilor, în măsura în care 

cele 13 funcții destinate pentru candidații din rândul judecătorilor nu vor fi suplinite 

de actualii judecători ai Curții Supreme de Justiție care au promovat evaluarea 

extraordinară; 

c) în termen de 3 luni își va aduce actele sale normative în concordanță cu 

prezenta lege; 

d) pînă la 1 iunie 2023 va asigura evaluarea profesionalismului judecătorilor și 

candidaților la funcția de judecători ai Curții Supreme de Justiție și va înainta 

Președintelui Republicii Moldova propunerile privind numirea în funcție a noilor 

judecători ai Curții Supreme de Justiție. 

(4) Comisia de evaluare: 

a) până la 30 aprilie 2023, va finaliza evaluarea integrității etice și financiare a 

judecătorilor Curții Supreme de Justiție; 



b) până la 30 mai 2023, va evalua integritatea etică și financiară a tuturor 

candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, în măsura în care 

aceste funcții vor deveni vacante. 

(5) Curtea Supremă de Justiție: 

a) până la 1 iulie 2023, va propune Consiliului Superior al Magistraturii 

candidații pentru funcția de Președinte și, respectiv, vicepreședinte al Curții 

Supreme de Justiție; 

b) până la 30 iulie 2023, va aproba Regulamentul Curții Supreme de Justiție și  

noua organigramă a Curții, va numi Secretarul General și Secretarul General adjunct 

al Curții Supreme de Justiție. 

(6) Institutul Național al Justiției, până la 31 mai 2023 va organiza cursurile 

speciale de formare continuă a judecătorilor, prevăzute la art. 17 alin. (7) lit. c). 

 

Articolul 23. Dispoziții tranzitorii 

 (1) Asistenții judiciari, alți funcționari publici și personalul tehnic angajat în 

Secretariatul Curții Supreme de Justiției vor fi reconfirmați în funcțiile respective, 

sau, după caz, li se va propune transferul în funcțiile nou-create în cadrul Curții 

Supreme de Justiție după reorganizare, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 

514/1995 privind organizarea judecătorească, Legii nr.158/2008 cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public și Codului muncii nr. 154/2003. 

(2) Pînă la punerea în concordanță a legislației cu prezenta lege, actele 

normative se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi 

(3) Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la 

funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 72, art. 103), se modifică după 

cum urmează: 

a) Articolul 2 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), prevederile prezentei legi 

se aplică judecătorilor Curții Supreme de Justiție și candidaților la funcția de 

judecător al Curții Supreme de Justiție, în măsura în care nu contravin prevederilor 

legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție.” 

b) Articolul 5:  

la alineatul (1): 

litera a) se completează în final cu textul: „, și cîte 1 membru supleant pentru 

aceștia, propuși și aprobați în aceeași ordine”; 

la litera b) se completează în final cu textul: „, și cîte 1 membru supleant pentru 

aceștia, propuși și aprobați în aceeași ordine” 

se completează cu alineatul (15) cu următorul cuprins: 

„(15) În cazul încetării calității de membru al Comisiei de evaluare, sau 

imposibilității acestuia de a se prezenta la ședința Comisiei de evaluare, atribuțiile 

membrului respectiv sînt exercitate de către membrul supleant corespunzător.” 

c) Articolul 10 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Comisia de evaluare acumulează și verifică informația deținută în cel mult 

45 de zile de la primirea listelor cu candidați de către instituțiile responsabile de 



organizarea alegerilor sau, după caz, a concursului. Activitatea de acumulare și 

verificare a informației este coordonată de Șeful secretariatului.”; 

d) La articolul 11 alineatul (3) se completează în final cu textul „ , care va 

asigura ca atribuțiile acestuia să fie exercitate în ședința respectivă de către membrul 

supleant corespunzător”. 

e) La articolul 13 alineatul (7) texul „În cazul în care candidatul, în termen de 

48 de ore de la momentul expedierii deciziei, nu notifică Comisia de evaluare despre 

refuzul său privind publicarea,” se exclude, iar după cuvintele „pe pagina web” se 

completează cu cuvintele „a Comisiei de evaluare și”. 

f) La articolul 15 alineatul (1) textul „31 decembrie 2022” se substituie cu 

textul „31 decembrie 2023”. 

g) La articolul 15 alineatul (8) textul „27 martie” se substituie cu textul „31 

octombrie”. 

 

 

PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI   
 


